
 
 

แนวปฏิบัติการส่งผลงาน 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
“Smart Health Care and Maternal-Child Wellbeing in the New Normal Era” 

 
การจัดท าบทคัดย่อ 

1. ท่านสามารถส่งบทคัดย่อเพ่ือน าเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ต้องเป็นบทคัดย่อในการน าเสนอ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนั้นต้องไม่ซ้ าเรื่อง และไม่มีการน าเสนอในเวทีวิชาการอ่ืน 

2. การส่งบทคัดย่อเพ่ือน าเสนอเป็นภาษาไทย มีดังนี้  
2.1) ส่วนประกอบของบทคัดย่อ ประกอบด้วย  

2.1.1) ผลงานวิจัย  
1) บทน า ประกอบด้วย เหตุผล ความส าคัญของปัญหาที่น าไปสู่การศึกษาครั้งนี้ และวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา/โครงการว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร  
2) วิธีการศึกษา ประกอบด้วย ชนิดการศึกษา (Study Design) วิธีการเลือกและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ตัว

แปรต่าง ๆ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้  
3) ผลการศึกษา ประกอบด้วย ผลการศึกษาที่ส าคัญซึ่งพบในการวิจัย พร้อมแปลความหมายหรือ 

วิเคราะห์ให้ชัดเจน  
4) สรุปและวิจารณ์ ประกอบด้วย สรุปสาระส าคัญของการศึกษาอย่างสั้น ๆ รัดกุม ชัดเจน และวิจารณ์ผล

การศึกษาว่าตรงกับวัตถุประสงค์/ข้อสมมติฐานการวิจัยหรือไม่ เพราะเหตุใด หรืออาจ ระบุถึงปัญหา
และผลกระทบของการศึกษาท่ีพบ  

5) ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอที่ผู้ศึกษากล่าวถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือระบุถึงประเด็น
ปัญหาส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1.2) ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากงานวิจัย) เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม หรือรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมไปถึง
การพยาบาลศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย  

1) บทน า ประกอบด้วย เหตุผลและที่มาของโครงการหรือการศึกษานี้ และวัตถุประสงค์ 
2) วิธีการ ประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการว่าใช้แนวคิดใด เช่น PDCA, PAR หรืออ่ืน ๆ ด าเนินการ

อย่างไร มีกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินการอย่างไร ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล 
3) ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยผลการศึกษาที่ได้จากโครงการ  
4) บทสรุปการเรียนรู้ ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงการ (ท้ังด้านดีและด้านไม่ดี) 
 

  



2.2 การพิมพ์บทคัดย่อ  
2.2.1) พิมพ์ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องพิมพ์ค าว่า “ชื่อเรื่อง”) ใช้ Font TH SarabunPSK 

ขนาด 18 ตัวหนา ต่อจากนั้นให้พิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้  
 ผู้วิจัย และสถานที่ท างาน พิมพ์ชื่อคณะผู้วิจัยและสถานที่ท างานในบรรทัดต่อมา โดยขีดเส้นใต้ที่ชื่อผู้

น าเสนอผลงาน ใส่เฉพาะชื่อ นามสกุล ไม่ต้องใส่ ยศ ต าแหน่ง (จ านวนคณะวิจัย ให้ใส่ไม่เกิน 6 คน ถ้า
มีมากกว่านั้นให้ใช้ตามด้วยค าว่า และคณะ) หลังจากพิมพ์ชื่อคณะผู้จัดท าครบทุกคนแล้ว ให้พิมพ์
สถานที่ท างานของผู้จัดท าแต่ละคนเรียงตามล าดับ โดยใช้สัญลักษณ์ (ตัวเลข) เชื่อมโยงระหว่างชื่อ
ผู้จัดท าและสถานทีท่ างาน (ไม่ต้องระบุรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ท างาน)  

2.2.2) พิมพ์ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ใช้โปรแกรม Microsoft Word 
2003 ขึ้นไป โดยใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 พิมพ์ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ  single-space เว้น
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหลัง ขนาด 1 นิ้ว และกั้นหน้า ขนาด 1 ½ นิ้ว  

2.2.3) จัดท าบทคัดย่อเป็นภาษาไทย หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องมีชื่อเรื่องทั้ง 2 ภาษา ไม่มีตาราง หรือรูป  
2.2.4) ความยาวของบทคัดย่อนับเป็นจ านวนค า ภาษาไทยไม่เกิน 450 ค า หรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 350 ค า 

ทั้งนี้ไม่นับรวมชื่อเรื่อง รายชื่อและสถานที่ท างานของผู้วิจัย  
2.2.5) รูปแบบบทคัดย่อ ใช้แบบมีโครงสร้างก ากับ กรณีเป็นงานวิจัย โดยพิมพ์และขึ้นย่อหน้าใหม่ในแต่ละ

หัวข้อ คือ  
บทน า ……………………………………  
วิธีการศึกษา ……………………………..  
ผลการศึกษา ……………………..  
สรุป ………………………………………….  
วิจารณ์และเสนอแนะ………………………………  
กรณีเป็นงานวิชาการอ่ืน ๆ เช่น โครงการ/นวัตกรรม ที่น่าสนใจ โดยพิมพ์และขึ้นย่อหน้าใหม่ในแต่ละหัวข้อ คือ 

บทน า ……………………………….. วิธีการ ……………………………………… ผลการด าเนินงาน……………………… บทสรุปการ
เรียนรู้ ………………… 

2.2.6 ระบุค าส าคัญ (Key words) ตอนท้ายของบทคัดย่อไม่เกิน 5 ค า  
2.2.7 การใช้ตัวย่อและสัญลักษณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และใช้เท่าท่ีจ าเป็น ยกเว้นเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก ให้ใช้

ตัวเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ 
3. รูปแบบการน าเสนอ การน าเสนอผลงาน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Oral Presentation และ E-

Poster Presentation. 
 

  



2. ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 
2.1 ขั้นตอนและเงื่อนไขการส่งผลงาน 

- จัดเตรียมผลงานให้อยู่ในรูปแบบตามที่ประชุมก าหนด โดยใช้ Template ผลงาน สามารถดาวน์โหลดและส่งผล
งาน ผ่านเว็บไซต์ Link: https://conf.suth.go.th/ 
ผู้ส่งผลงานที่เป็นบุคลากรโรงพยาบาล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้สนใจ 

ลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอผลงาน และระบุชื่อผลงานโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) การจัดกลุ่มและประเภทการน าเสนอผลงานที่เหมาะสม 
2) ผู้น าเสนอจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงาน ในกรณีต่อไปนี้ 

2.1) บทคัดย่อ ผลงาน และ E-Poster ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่ก าหนด 
2.2) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร 
2.3) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานมีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 
2.4) ผลงานวิจัยที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบตามที่ก าหนด ผู้ส่งผลงานวิจัยที่

เลือก Oral Presentation ต้องเตรียมตัวเพ่ือน าเสนอผลงานด้วยตนเอง (on site) หรือผ่านระบบ Online 
ทางโปรแกรม Zoom ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. โดยสามารถเข้าทดสอบระบบก่อนได้
ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
*** ในกรณี หากไม่สามารถน าเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองหรือไม่ได้เข้าร่วมน าสเนอผลงานวิจัย จะไม่ได้รับ
การเผยแพร่ผลงาน และพิจารณาผลงาน 

 
2.2 ผลงานทางวิชาการน าเสนอ 

- เป็นผลงานทางวิชาการ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือ
น าเสนอผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน 

- ส่วนการน าเสนอในรูปแบบ (E-Poster) น าเสนอด้วยโปรแกรม MS Power Point โดยจัดเนื้อหาให้มีความ
กระชับและมีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นชัดเจน ความยาวไม่เกิน 5 นาที (พร้อมอธิบาย) ซักถามไม่เกิน 2 นาที 
(ในกรณี ไม่สะดวกเข้ามาน าเสนอผลงานอนุญาตให้น าเสนอผลงานผ่านระบบ Zoom ได้) 

- กรณีเป็นโครงงานวิจัย ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือน าเสนอในการประชุมทางวิชาการใดมาก่อน 
และหัวหน้าแผนกหรือที่ปรึกษาหลักลงนามในแบบฟอร์มส่งผลงานวิจัยด้วย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
เป็นการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) น าเสนอด้วย MS Power Point ใช้
เวลาในการน าเสนอผลงานวิจัยละ 10 นาท ีซักถาม 2 นาท ีรวมเวลา 12 นาทีต่อผลงาน 

ประเภทผลงาน มีดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทผลงาน Maternal & Child Health 
2. ประเภทผลงาน Public Health & Other   
3. ประเภทผลงาน Student Undergrad & Postgrad 
4. ประเภทผลงาน Oral Presentation 

 
2.3 อัตราค่าลงทะเบียน 

- ไม่มี 

https://conf.suth.go.th/


2.4 หลักเกณฑ์การส่งผลงานวิจัย 
- ข้อก าหนดการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เป็นผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านสารสนเทศศาสตร์ ด้าน
การศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านนวัตกรรมสังคม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เคย
น าเสนอในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์หรือน าเสนอในวารสารหรือที่ประชุมใด ๆ 

- เงื่อนไข/รูปแบบการส่งผลงาน ที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการจะต้องส่งต้นฉบับผลงานวิจัยฉบับเต็ม เพ่ือให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานในการน าเสนอโดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอทั้ง
ภาคบรรยายและ E-Poster ทั้งนี้ผู้น าเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับผลงานที่ส่งให้ถูกต้องตามข้อก าหนดโดย
เคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนเจ้าของผลงาน เพ่ือแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ต่อไป 

- ส่งต้นฉบับตามแบบฟอร์มการจัดผลงานของการประชุม ภายใน 20 สิงหาคม 2565 
 
2.5 ข้อปฎิบัติการน าเสนอผลงาน Oral Presentation 

ผู้วิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย ที่ส่งผลงานเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และรูปแบบตามที่ก าหนดตามรูปแบบที่ก าหนด ผู้ส่งผลงานวิจัยที่เลือก Oral Presentation ต้องเตรียมตัว
ก่อนอย่างน้อย 15 นาที เพ่ือเตรียมพร้อมน าเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการด าเนินงาน ฯ จะ
เตรียมการไว้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผลงานที่น าเสนอ ควรจัดท าด้วยโปรแกรม MS Power Point 2013 ขึ้นไป หาก
ต้องการใช้โปรแกรมอ่ืนนอกเหนือจาก MS Power Point 2013 ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อน
น าเสนอ เวลาในการน าเสนอ 10 นาท ีและตอบข้อซักถาม 2 นาท ี ตรวจสอบตารางการน าเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์
การประชุมวิชาการ Link : https://conf.suth.go.th/ 

*** ผู้เข้าร่วมส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ผ่าน E-mail ที่ตนเองลงทะเบียน
ไว้ ตรวจสอบตารางการน าเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์การประชุม  
 

2.6 ข้อปฎิบัติการน าเสนอผลงานบรรยายรูปแบบ E-Poster 
ต้องส่งไฟล์ E-poster ในเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและผู้เข้าร่วมงานได้ชม E-

Poster โดยจะระบุลิงค์สามารถเข้าไปชมผลงานได้ เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์ 
วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล สรุป ข้อเสนอแนะ และอ้างอิง เป็นไฟล์วิดีโอ ความยาวในการน าเสนอไม่เกิน 
5 นาที ตัวอย่าง E-poster หมายเหตุ: Template E-Poster ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  
Link: https://conf.suth.go.th/ 

2.7 เนื้อหาในการน าเสนอผลงาน Oral Presentation 
เนื้อหาในภาคบรรยายและ E-Poster พิมพ์ในรูปแบบของรายงานการวิจัย 1 คอลัมน์ ตามแบบฟอร์ม 

ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ชื่อผู้วิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ผู้น าเสนอผลงาน ผู้ร่วมวิจัย 

  

https://conf.suth.go.th/


บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 
(1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
(2) วัตถุประสงค์ และ/หรือ สมมติฐาน และประโยชน์ของงานวิจัย วิธีการวิจัย ประกอบด้วย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย เสนอ
ผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ และอาจเสนอตารางประกอบเท่าที่จ าเป็น อภิปรายผล ต้องมีการอ้างอิงงานวิจัยหรือ
ทฤษฎีที่สอดคล้องกับผลการวิจัยนั้นด้วย สรุป การสรุปผลที่ได้รับจากการวิจัยแบบกระชับเข้าใจง่าย 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้  และการวิจัยในครั้งต่อไป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี ) 
เอกสารอ้างอิง 

 
3. ก าหนดการส่งผลงาน 

3.1 ตารางก าหนดการส่งผลงาน  

ล าดับ ก าหนด ภายในวันที่  

1 ส่งหนังสือเชิญและประชาสัมพันธ์งาน
ประชุมวิชาการ  

รอบท่ี 1 วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
รอบท่ี 2 วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 

2 ส่งผลงาน (Abstract) * ขยายเวลาถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2565 
3 ตอบรับผลงานน าเสนอ 31 สิงหาคม 2565 
4 ส่งผลงานท่ีปรับปรุงแก้ไข หรือ 

Manuscript 
12 กันยายน 2565 

5 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 31 สิงหาคม 2565 

3.2 ประเภทผลงานที่ส่ง 

ล าดับ ชื่อห้อง ประเภทผลงาน 
1 Maternal & Child Health ผลงานเกี่ยวกับ Maternal & Child Health 

• E-Poster (CQI) 
2 Public Health & Other   ผลงานด้าน Public Health & Other   

• E-Poster (CQI) 
• E-Poster (Research & Innovation 

3 Student Undergrad & Postgrad ผลงานของนักศึกษา Undergrad & Post-grade 
• E-Poster 

4 Oral Presentation Oral Presentation 
 

  



4. ช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
4.1 Abstract Proceeding  

ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้น าเสนอส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อ
เท่านั้น โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้น าเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้น าเสนอแก้ไขก่ อนการตีพิมพ์ต่อไป 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานจะเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book ภายในงานประชุม 

4.2 Manuscript Proceeding  
ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้น าเสนอผลงานจะต้องส่ง

บทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องตามรูปแบบข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้น าเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์
ต่อไป ส าหรับการเผยแพร่ผลงานจะเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book ภายในเดือนธันวาคม 2565 

 


